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Ingestelde Afgifte
periode.

Het aantal resterende
dagen smering.

Pomp staat in
vergrendeling.

Selectie Volume
van de Vetvulling.

Test is in uitvoering

Aantal dagen dat de
smeercyclus gereed is

Aantal dagen dat de
pomp in storing staat

Batterij Leeg.

Motor overbelast.
Te hoge tegendruk.

Vetvulling leeg

Knipperende rode LED
geeft storing weer.

Kies 1 vd 6
afgifte periodes.

Ontgrendelen
2 sec drukken.

door

Aan/Uit zetten
dmv 2 sec drukken.

Selecteer Volume.
Testcyclus uitvoeren
dmv 2 sec drukken.

1.Storingen opheffen
2.Bij navullen vet.

Deksel
Reservoir

Veer tbv
vetpatroon

Drukplaat
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Over-
brenging

Wormwiel

Aansluiting

Plunjer

Pomphuis

 
AMBI SMEERSYSTEMEN B.V. 
KOLKWEG 63  8243 PN LELYSTAD 
T: 0320-261777 F: 0320-260888 
ambi@ambilelystad.nl 

�

Daan
Tekstvak

Daan
Tekstvak



�

  Voordat m
en de “Pulsarlub M

” m
onteert, dient m

en het sm
eerpunt m

et een 
vetspuit te testen, bij voorkeur m

et hetzelfde vet als in het “Pulsarlub M
” 

vetpatroon.

  Zet de “Pulsarlub M
” aan door de “PO

W
ER” knop tw

ee seconden in te 
drukken. H

et LCD
 scherm

pje gaat aan en de rode LED
 licht één m

aal op.  

  D
ruk nu de “TEST” knop tw

ee seconden in en controleer of het pom
pje vet 

gaat geven. D
oor de knop nogm

aals in te drukken w
ordt de pom

p binnen 
20 seconden gestopt.

  Stel nu de gew
enste afgifteperiode en het juiste form

aat van het 
vetpatroon in.

  N
oteer op de m

eegeleverde batterij sticker, het type vet 
en de datum

 van installatie van de servicepack. 

Plaats de batterij in het apparaat en vergrendel het com
partim

ent. D
raai het kapje van de vetpatroon en druk 

de patroon voorzichtig in zodat vet zich in het inschroefgedeelte bevind, zodat er geen lucht m
ee het pom

pje 
in gaat. D

raai het vetpatroon nu in depom
pingang en m

onteer de kunststofkap over het patroon op de pom
p.

Daan
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